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01 Megjelenés és csomagolási lista

Felső gomb
Bekapcsoló gomb

Alsó gomb
Funkció gomb

Töltő érintkezők

Szívritmus-érzékelő 
terület

Hosszan nyomja meg a bekapc-
soláshoz, ha ki van kapcsolva, 
hosszan nyomja meg a kikapc-
soláshoz, ha be van kapcsolva. 
Zárolt képernyő állapot, rövid 
megnyomás a képernyő 
felébresztéséhez.
Fényes képernyő állapot (fő 
tárcsázó felület), rövid megny-
omás a képernyő zárolásához.

Aggodalom nélkül viselheti, mivel az óra biztonságos anyagokból készült, 
amelyek szigorú allergiateszteken estek át. Az egyéni bőrkülönbségek miatt, ha 
viselés közben bőrpanaszokat észlel, kérjük, hagyja abba a viselését, és fordul-
jon orvoshoz.

Csomaglista: Óra x1, Töltőkábel x1, Felhasználói kézikönyv x1



02 Töltés

Igazítsa és illessze az óra hátoldalán lévő töltőérintkezőket a töltőfej fémérintkezői-
hez, és várja meg, amíg az óra képernyőjén megjelenik a töltési teljesítményjelző.
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Óvintézkedések:
1. Kérjük, használja a csomagban található töltőkábelt, és töltés előtt szárítsa meg a 
töltőérintkezőket.
2. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy hagyományos csatornákon keresztül vásárolt 
szabványos USB-töltőhöz, valamint egy CCC tanúsítvánnyal rendelkező és a szabvá-
nyos követelményeknek megfelelő hálózati adapterhez.
3. Ha az óra nem tud bekapcsolni, miután hosszabb ideig nem volt bekapcsolva, az 
újbóli használat során kb. 1 percig elő kell tölteni, hogy megjelenjen a töltés ikon.
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03 Letöltés és illesztés

A Haylou Fun App (a továbbiakban: App) az óra használatához elengedhetetlen 
alkalmazás. Az App segítségével kezelheti az óráját, és több órafunkciót ismerhet 
meg.
1. Nyomja meg hosszan az óra felső gombját a bekapcsoláshoz.
2. Az App letöltéséhez szkennelje be mobiltelefonjával az óra képernyőjén lévő 
QR-kódot.
3. Az alábbi QR-kódot is beolvashatja, vagy letöltheti és telepítheti az alkalmazást 
az App Store-ban. iPhone felhasználók is kereshetik, letölthetik és telepíthetik az 
alkalmazást az App Store-ban.
4. Nyissa meg az App-ot, kattintson a készülék oldalára, és fejezze 
be a párosítási kapcsolatot a felület utasításainak megfelelően. 
Kérjük, erősítse meg, hogy a telefonon és az órán megjelenő 
Bluetooth név megegyezik a párosításkor.
5. A sikeres párosítás után elkezdheti használni az órát.

04 Kopás

1. Mindennapi viseléshez viselje az órát körülbelül egy ujjnyi távolságra a csuklóc-
sonttól, és állítsa a szíj feszességét kényelmes pozícióba.
2. Javasoljuk, hogy edzés közben húzza meg az óra szíját, és edzés után megfele-
lően lazítsa meg.

Megjegyzés: A túl laza viselet befolyásolhatja a pulzusérzékelő adatgyűjtését.
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05 Szíj összeszerelése és szétszerelése

Ha össze kell szerelnie/ szétszerelnie a hevedert, kérjük, tekintse meg az ábrát.

Megjegyzés: A heveder összeszerelése után húzza meg megfelelően a hevedert, 
hogy megbizonyosodjon a sikeres összeszerelésről.

06 További funkciók

Kérjük, szkenneld be a QR-kódot, vagy nyisd meg a telefonodon a Haylou Fun 
alkalmazásban a Súgó használata az óra adatlapján.

Súgó használata
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07 Alapvető paraméterek
Termék neve: Haylou RT2
Termékmodell: Haylou-LS10
Fő test mérete: 45,7 x 45,7 x 12,1 mm
Az óra súlya (szíjjal együtt): 55 g
Felbontás: 360 x 360
Bluetooth-kapcsolat: Bluetooth V5.0
Akkumulátor kapacitás: 330mAh
Bemeneti paraméter: 5V     500mA
Az akkumulátor élettartama: 12 nap (24 órás pulzusszám-monitorozás)
Por- és vízállósági fokozat: IP68
Működési hőmérséklet: 
Adatszinkronizálási platform: Haylou Fun
Felszerelési követelmények: Android 6.0 vagy magasabb, iOS11 vagy magasabb

FCC követelmény 
A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy 
módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére 
vonatkozó jogosultságát.
Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő 
két feltételhez kötött:
(1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és 
(2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem 
kívánt működést okozó interferenciát is.
Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az 
FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határér-
tékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsa-
nak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. 



Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem 
az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a 
rádiós kommunikációban. Ugyanakkor nincs garancia arra, hogy egy adott telepíté-
snél nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- 
vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a 
felhasználónak meg kell próbálnia az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy 
vagy több intézkedéssel kijavítani:
- A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amely más áramkörön van, 
mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.
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08 Biztonsági információk
A készülék használata és üzemeltetése előtt olvassa el és tartsa be az alábbi 
óvintézkedéseket, hogy biztosítsa a készülék legjobb teljesítményét, és 
elkerülje a veszélyes vagy jogellenes helyzeteket. Óvintézkedések a hasz-
nálati forgatókönyvekre és a működési környezetre vonatkozóan:
1. Szigorúan tilos, hogy a gyermekek vagy háziállatok lenyeljék ezt a 
terméket vagy tartozékait, hogy elkerüljék a károsodásukat.
2. Ne helyezze ezt a terméket olyan helyre, ahol a hőmérséklet túl magas 
vagy túl alacsony, különben tüzet vagy robbanást okozhat.
3. Szigorúan tilos ezt a terméket hőforrások vagy nyílt tűzforrások, például 
sütők és elektromos fűtőtestek közelébe vinni.
4. Egyes emberek allergiásak. Bőrük allergiás a műanyagra, kéregre, rostra és 
más anyagokra, és a hosszú távú érintkezési területeken olyan tünetek 
jelentkeznek, mint a bőrpír, duzzanat és gyulladás. Kérjük, hagyja abba a 
használatát, és forduljon orvoshoz, ha hasonló helyzet lép fel.
5. Ne használjon nem engedélyezett vagy nem kompatibilis hálózati adapte-
reket vagy adatkábeleket, különben károsíthatja az órát és a tartozékokat, 
tüzet, robbanást vagy más veszélyeket okozhat.
6. A készülék által keltett rádióhullámok befolyásolhatják a beültetett orvosi 
berendezések vagy személyes orvosi berendezések, például pacemakerek és 
hallókészülékek normál működését. Ha ilyen eszközöket használ, kérjük, 
konzultáljon azok gyártójával a készülék használatára vonatkozó korlátozá-
sokról.
7. Ne vegye ezt a készüléket és tartozékait közönséges háztartási hulladék-
ként, kérjük, tartsa be a készülék és tartozékainak ártalmatlanítására vonat-
kozó helyi törvényeket és előírásokat, és támogassa az újrahasznosítási 
akciókat.
8. Tilos az átviteli frekvenciát megváltoztatni vagy növelni (beleértve további 
RF teljesítményerősítők telepítését), illetve engedély nélkül külső antennát 
csatlakoztatni vagy más adóantennára kapcsolni.
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rádiókommunikációs üzletágakban. Ha interferenciát észlel, azonnal hagyja 
abba a használatát, és a használat folytatása előtt tegyen intézkedéseket az 
interferencia megszüntetésére.
10. A mikroteljesítményű rádióberendezés használatának el kell viselnie a 
különböző rádiószolgáltatások zavarását vagy az ipari, tudományos és orvosi 
alkalmazási berendezések sugárzási zavarát.
11. Különleges alkalmakkor, például repülőgépeken, repülőtereken stb. 
történő használat során kérjük, tartsa be a vonatkozó előírásokat.

Az akkumulátor biztonsága

1. Ne oldja szét, ne módosítsa, ne lyukassza ki és ne sértse meg a készüléket 
és az akkumulátorokat.
2. Kérjük, ne tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket lángnak, magas 
hőmérsékletnek vagy más veszélynek.
3. Kérjük, ne zárja rövidre az akkumulátort a tűz elkerülése érdekében.
4. Kérjük, hogy az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően ártal-
matlanítsa, és ne vegye háztartási hulladékként. Ha az elemeket nem megfe-
lelően ártalmatlanítja, az thr elemek felrobbanását okozhatja.

Megjegyzések:
Ez a kézikönyv csak referenciaként szolgál, a konkrét funkciók és a termék-
képek kissé eltérhetnek a tényleges terméktől, kérjük, tekintse meg a 
tényleges terméket.
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09 Garanciakártya

Jótállási időszak
12 hónap a termék megvásárlását követően. (vagy érdeklődjön a helyi üzletben a 
további részletekről.)

Ingyenes szerviz
Feltételezve, hogy a jótállási időn belül minőségi problémák okozta hibák lépnek fel, 
kérjük, vigye ezt a jótállási kártyát és a vásárlási bizonylatokat a forgalmazójához 
ingyenes csereszervizért.

Modellszám
A vásárlás dátuma
Felhasználó neve
A felhasználó telefonszáma
Felhasználó címe
Üzlet neve

Üzlet címe

Megjegyzések

Az ingyenes csereszolgáltatás a következő körülmények között nem vehető igény-
be:
1. Engedély nélküli szétszerelés által okozott károk.
2. Szivárgás vagy leesés által okozott hibák vagy fizikai károk.
3. Magasabb erő által okozott károk.
Feltételezve, hogy a termék a fenti körülményeken kívül bármilyen sérülésen vagy 
hibán belül van, kérjük, küldje vissza hozzánk vagy a forgalmazójához ingyenes 
javításra.










